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LA IDEA DEL MES té el seu origen a Uruguai en el context del Quart Diàleg del Moviment dels Focolars. Un espai d’entesa entre persones de 

diverses conviccions religioses i no religioses amb el lema "construint diàleg". La finalitat d'aquesta publicació és fer una aportació a l'ideal de la 
fraternitat universal. Actualment LA IDEA DEL MES es tradueix a sis idiomes i  es distribueix a 15 països.  
 

                                                           
 

"Tenir un cor de mare" 

 
Som molt conscients que no sempre ens mantenim ferms en el nostre compromís, 

encara que sincer, d'estimar els germans. Sabem que una qualitat de l'amor és la 

fidelitat i sentir-se estimat ens ajuda sempre a avançar, més enllà de les nostres 

capacitats. Amb aquesta alegre certesa podem alliberar-nos del nostre horitzó limitat, 

posar-nos cada dia en camí i convertir-nos també nosaltres en testimonis de la tendresa 

"materna" que sentim. 

Tenir una mirada d'amor a la humanitat posa de manifest també un grandiós designi de 

fraternitat. I hi ha nombrosos mestres que han donat testimoni de la seva confiança en 

l'amor manifestat en paraules i, sobretot, amb l'exemple de la seva vida. Aquests grans 

mestres ens han revelat que la vocació de cada home i dona és la de contribuir a la 

construcció de relacions d'acollida i diàleg al seu voltant. 

Com viure LA IDEA D'AQUEST MES? 

Chiara Lubich convidava a tenir un cor de mare: "Una mare acull sempre, ajuda sempre, 

espera sempre, tot ho cobreix. (...) Si tenim el cor d'una mare, (...) estarem sempre 

disposats a estimar els altres en totes les circumstàncies i a mantenir viu l'amor entre 

nosaltres (...), estimarem a tots i no només als membres del nostre cercle més proper, 

sinó també a tots els que es troben més enllà d'aquest; (...) a tots els homes de bona 

voluntat i a tot home que habita la terra ". 

Una jove esposa que va començar a viure l'Evangeli a la seva família ens explica: «He 
experimentat una alegria que mai abans havia sentit i el desig de fer vessar aquest amor 
més enllà de les quatre parets de casa nostra. Així va ser com vaig córrer a l'hospital per 
acompanyar la dona d'un company de feina que havia intentat suïcidar-se. Feia temps 
que coneixia les seves dificultats, però estava tant pendent dels meus problemes, que 
no m'havia interessat per ella. Ara, en canvi, sentia meu el seu dolor i no em vaig quedar 
tranquil·la fins que no es va resoldre la situació que l'havia empesa a fer aquest pas. 
Aquest episodi ha marcat en mi l'inici d'un canvi de mentalitat. M’ha fet comprendre 
que, si estimo, puc ser per a cadascú que passa al meu costat un reflex - encara que sigui 
molt petit- del mateix amor etern».  

I si també nosaltres, sostinguts per l'amor fidel que sentim com el d'una mare, 
adoptéssim aquesta actitud interior davant tots aquells que trobem durant el dia? 


